
Koploop gemeente Rijssen Holten heeft ambities. Ze hebben ons ruim een
jaar geleden benaderd om mee te denken voor het ontwikkelen van een
publieksvriendelijke viewer voor het ontsluiten van het omgevingsplan
buitengebied.

We hebben een viewer ontwikkeld die met behulp van een filter de
initiatiefnemer in staat stelt de relevante juridische regels te tonen op een
locatie. Daarnaast is er een lokale vergunningscheck gebouwd en is er een
koppeling gemaakt met de BGT. Deze is voorbereid voor de implementatie
van het DSO-LV.

Hiermee is GemeenteDSO geboren!

Een unieke samenwerking van Value&Result, IDgis en Royal HaskoningDHV

Van VISIE tot VTHDSO Kwartaaldag 10 september jl. 
Het credo van Jeroen Nijsink:

Laat DATA voor je werken!



Wie en wat is GemeenteDSO
✓ Een samenwerkingsverband van 3 dienstverleners welke expertises van

RO, GEO en ICT hebben gebundeld.
✓ GemeenteDSO als coöperatie UA i.o. (in oprichting)
✓ Levensvatbaar door flexibel in te kunnen spelen op de veranderingen 

en behoeften van de markt
✓ Strategisch gericht op samenwerken met 3e partijen
✓ Brengt gemeenten in beweging 
✓ GemeenteDSO als een zelfstandig label te positioneren

Doel: Diensten aanbieden waar alle partijen hun voordeel mee hebben. Ketendenken met een integrale aanpak

✓ Sluit aan op de topactiviteiten VNG en de Bruidsschat

✓ Transparantie kennis vergaren (data) en kennis delen
✓ Het is een dynamisch proces
✓ Direct beginnen; gebruik makend van de huidige stand van software producten en standaarden
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propositie 
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Van juridische regels...

Aandachtspunten

❖ van RO naar FLO, integratie ruimte en milieu
❖ Stroomlijnen regels (diverse bronnen, juridische werking gelijk houden)
❖ Implementatie nieuwe regels (bruidsschat, instructieregels, staalkaarten, casco, MNS)
❖ Toepassing nieuwe regeltypen (melding, omgevingsplanactiviteit, zorgplicht)

Stelling 1:  Mede dankzij het  VNG-casco heb ik al een goed beeld van alle regels die in het 
omgevingsplan opgenomen moeten worden.

Stelling 2: Een nieuw omgevingsplan opstellen is zo complex en tijdrovend, dat ik 
verwacht dat onze gemeente pas tegen 2028 een nieuw omgevingsplan zal hebben. 



naar geannoteerde regels...

Aandachtspunten

❖ wettelijk niet verplicht, praktisch onontkoombaar
❖ 2 redenen: leesbaarheid van regels op de kaart + bevraagbaarheid van regels
❖ TPOD hoofdstuk 6: welke regelobjecten en attributen
❖ Waardenlijsten: open / gesloten, metadata

Stelling 1:  Een omgevingsplan dat niet geannoteerd is, is als een bestemmingsplan met 
een plankaart zonder kleuren, symbolen en legenda.

Stelling 2: Annoteren is lastig en tijdrovend, terwijl de voordelen beperkt zijn.



Viewer kaart <-> tekst



Vergunningcheck



De toolkit

❖ Digitaal loket (One Stop Shop)
❖ Publieksvriendelijke planviewer
❖ GEO tooling
❖ DSO Plan converter
❖ DSO Viewer converter
❖ Academie met o.a. workshops en toegang tot best practices en 

repository met teksten en modellen
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‘Morgen aan de slag!’

Overbruggingsmodel

= software van 3e partijen

= GDSO toolkit



Maken van werkingsgebieden en koppeling met regels...

Aandachtspunten

❖ Gebruik van geometrische basis
❖ Gelaagde opbouw van werkingsgebieden 
❖ Actualisering van werkingsgebieden 

Stelling 1:  Kadastrale grenzen en huidige Enkelbestemming zijn ongeschikt als (enige) 
geometrische basis voor het nieuwe Omgevingsplan

Stelling 2: De jurist / opsteller van regels kan werkingsgebieden maken en koppelen aan 
regels



Publiceren bij LVBB...

Aandachtspunten

❖ Een heel jaar om te oefenen
❖ Overgang van standaard versie 0.98-kern naar 1.0
❖ Er is nu al tooling om regels (in Dezta) met werkingsgebieden (in PostGIS) aan LVBB 

aan te bieden
❖ Import in definitieve software mogelijk



Coöperatie: gemeenten – dienstverleners – 3e partijen
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Wie gaat er met ons
Morgen aan de slag?!


